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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară solicită Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

A. întrucât, în principiu, statele membre sunt responsabile pentru politica chimică, biologică, 
radiologică și nucleară (CBRN), însă o cooperare și o coordonare strânsă la nivelul UE 
reprezintă, totuși, o necesitate; 

B. întrucât riscurile pentru sănătate și răspândirea agenților patogeni periculoși asociată 
acestora au o ocurență din ce în ce mai mare în UE și la nivel global, astfel cum a 
demonstrat recenta epidemie de A/H1N1;

C. întrucât poluarea mediului și problemele legate de contaminare pot fi cauzate de incidente 
CBRN, făcând necesară includerea strategiilor de recuperare și decontaminare în cadrul 
politicii CBRN;

D. întrucât obiectivul general al noii politicii CBRN a UE este „de a diminua riscurile CBRN 
și a daunelor cauzate cetățenilor Uniunii Europene de acestea” și întrucât acest lucru 
trebuie realizat prin „reducerea la minim a posibilității de a se produce incidente CBRN, 
precum și prin limitarea consecințelor acestora, în cazul în care s-ar produce astfel de 
incidente”;

E. întrucât Comisia Europeană, în Comunicarea sa privind Rolul UE în materie de sănătate 
globală1, recunoaște necesitatea de a coordona măsuri la nivelul UE și la nivel mondial, în 
scopul de a reacționa rapid la amenințările la adresa sănătății și se angajează să 
îmbunătățească mecanismele de pregătire și răspuns la epidemii sau pandemii, incluzând 
actele deliberate, cum ar fi bioterorismul; 

F. întrucât, în comparație cu tehnologia nucleară și precursorii acesteia, materialele 
biologice, cum ar fi antraxul, sunt mai ieftine și mult mai ușor de dobândit și răspândit, 
generând posibilitatea unor atacuri teroriste neconvenționale, care reprezintă pericole 
cumplite pentru sănătate;

G. întrucât personalul de intervenție de urgență, inclusiv poliția, pompierii și serviciile de 
ambulanță, sunt în imposibilitatea de a asista victimele la locul unui incident CBRN fără a 
se confrunta cu riscuri pentru siguranța personală, cu excepția cazului în care au primit 
protecție de pre-expunere sub formă de contramăsuri medicale și instruire adecvată; 

H. întrucât rezervele regionale de contramăsuri medicale oferă o protecție adecvată pentru 
cetățeni, prin echilibrarea protecției sănătății publice și a preocupărilor economice, 
asigurând, în același timp, responsabilitatea și solidaritatea statului membru;

I. întrucât Organizația Mondială a Sănătății, prin programul său Avertizare și reacție la nivel 
                                               
1 Document de lucru al serviciilor Comisiei „Sănătate mondială - abordarea provocărilor create de globalizare”
Document de însoțire pentru Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor „Rolul UE în materie de sănătate globală” (COM(2010)0128) 
(SEC(2010)0381) (SEC(2010)0382).
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mondial1, vizează să consolideze biosiguranța, biosecuritatea și disponibilitatea în cazul 
apariției agenților patogeni periculoși și în curs de formare;

J. întrucât UE este un participant activ, prin intermediul statelor sale membre și al Comisiei 
Europene, în cadrul discuțiilor privind Inițiativa pentru sănătatea globală care are ca 
obiectiv realizarea unei acțiuni concertate la nivel mondial pentru a consolida gradul de 
pregătire în domeniul sănătății publice și pentru a oferi un răspuns în legătură cu 
amenințarea terorismului internațional biologic, chimic și radio-nuclear;

IV. Impactul asupra mediului și sănătății

1. ia act de existența unor investiții excesive necoordonate în vaccinuri pe durata pandemiei 
A/H1N1 și încurajează statele membre să dezvolte împreună soluții regionale de pregătire, 
acestea incluzând utilizarea comună a capacităților existente și coordonarea achiziției 
publice rentabile de contramăsuri medicale, asigurând în același timp niveluri ridicate de 
pregătire CBRN în întreaga UE;

2. salută Proiectul de concluzii ale Consiliului „Învățămintele desprinse de pe urma 
pandemiei A/H1N1 - securitatea sanitară în Uniunea Europeană” (12665/10)2, care ia în 
considerare stabilirea unui mecanism pentru achiziția comună de vaccinuri și 
medicamente antivirale care urmează a fi aplicate în statele membre pe bază de 
voluntariat;

3. ia act de faptul că legislația UE (Decizia 1990/424/CEE a Consiliului modificată de 
Decizia 2006/965/CE a Consiliului) conține dispoziții privind o abordare comunitară în 
materie de eradicare, combatere și monitorizare a bolilor animalelor și zoonozelor, 
inclusiv achiziționarea și stocarea de contramăsuri medicale veterinare pentru a proteja 
animalele împotriva infectării; regretă faptul că nicio astfel de abordare comunitară nu 
este în măsură să coordoneze achiziționarea și stocarea de contramăsuri medicale pentru a 
proteja populația umană a UE împotriva infectării cu agenți patogeni biologici periculoși;

4. subliniază faptul că un incident sau atac care implică agenți patogeni biologici - unul 
dintre exemple fiind antraxul - va contamina zona afectată timp de zeci de ani, cauzând
daune majore plantelor, animalelor și vieții și sănătății umane, și costuri economice pe 
termen lung; invită Comisia să includă strategiile de recuperare și decontaminare în 
politica CBRN;

5. subliniază faptul că un incident care implică materiale CBRN care afectează starea solului 
și/sau furnizarea de apă potabilă poate produce efecte devastatoare și profunde asupra 
sănătății și bunăstării tuturor oamenilor din zona afectată; invită Comisia să ia în 
considerare acest aspect la elaborarea Planului de acțiune al UE în domeniul CBRN;

6. subliniază importanța garantării faptului că există un control eficient al incidentelor legate 
de contaminarea pe bază de apă, care implică poluarea mediului, contaminarea terenului, 
eliminarea deșeurilor și/sau eliberarea de substanțe radioactive;

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Documentul Consiliului 12665/10 SAN 158, Bruxelles, 28 iulie 2010, „Învățămintele care trebuie desprinse de 
pe urma pandemiei A/H1N1 - Securitatea sanitară în Uniunea Europeană”, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/10/st12/st12665.ro10.pdf
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7. regretă atenția insuficientă acordată pregătirii și reacției în comunicarea Comisiei și 
concluziile Consiliului privind Planul de acțiune al UE în domeniul CBRN, în special în 
ceea ce privește detectarea si prevenirea; invită Comisia și Consiliul să acorde o 
importanță mai mare dezvoltării mecanismelor de pregătire și reacție necesare pentru 
protecția sănătății publice și a mediului, în cazul în care s-ar produce efectiv un incident 
CBRN pe teritoriul UE;

8. regretă lipsa unor obiective clare în comunicarea Comisiei și în concluziile Consiliului cu 
privire la Planul de acțiune în domeniul CBRN cu privire la protecția adecvată a rețelelor 
de transport public și la sănătatea utilizatorilor lor, având în vedere nenumăratele atacuri 
teroriste care au vizat transportul în ultimii ani și riscul crescut de incidente CBRN 
survenite în timpul transportului de materiale CBRN; invită statele membre să garanteze 
protecția pre-expunerii personalului de intervenție de urgență la incidente CBRN, precum 
și tratamentul post-expunere a victimelor, în special împotriva agenților patogeni 
biologici;

9. subliniază faptul că un incident CBRN ar putea avea efecte pe termen lung asupra creșterii 
culturilor destinate alimentării și, prin urmare, poate afecta negativ siguranța și securitatea 
alimentară a UE; invită Comisia să ia în considerare acest lucru la elaborarea Planului de 
acțiune al UE în domeniul CBRN; 

10. încurajează cooperarea și schimbul de bune practici cu țările care au dezvoltat o expertiză 
în materie de evaluare a riscurilor CBRN, de prevenire, depistare, comunicare și reacție, 
cum ar fi Statele Unite, Australia și India;

11. invită statele membre ca, atunci când elaborează planuri de evacuare în cazul unui 
incident CBRN, să acorde o atenție deosebită nevoilor persoanelor în vârstă, copiilor, 
persoanelor aflate sub îngrijire medicală și altor astfel de grupuri specifice;

12. invită Comisia să întocmească o Foaie de parcurs a UE în domeniul CBRN pentru 
perioada cuprinsă între momentul actual și 2013, când va fi revizuit Planul de acțiune UE 
CBRN, care cuprinde provocările și măsurile în materie de politică și în privința căruia 
Comisia va raporta în mod regulat Parlamentului European cu privire la evoluțiile în curs 
și progresele realizate până la momentul respectiv.


